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Změny v PSG – International zaručují větší
efektivitu a transparentnost pro zákazníky
Otrokovice Akciová společnost PSG – International prošla v průběhu posledních dvou
let zásadními změnami, jejichž
cílem bylo zpřehlednit nabídku
činností pro zákazníky a také
zvýšit efektivnost jednotlivých
firem. Přípravy těchto změn
probíhaly delší dobu a byly završeny převodem částí závodu společnosti PSG – International a.s. do nově vzniklých
společností patřících do skupiny PSG.
Společnost důsledněji oddělila
jednotlivé segmenty svých dodávek. Zahraniční a energetické
projekty jsou nadále doménou
PSG – International a.s., stavební projekty v České republice a na Slovensku zastřešuje nová firma PSG Construction a.s.
Pro lepší koordinaci servisních
služeb pro společnosti skupiny
PSG, jako je účetnictví, personalistika, publicita a další, byly
založeny PSG Služby a.s.
„V letošním roce jsme museli změn provést celou řadu. Ať

už důvodem byla právě dřívější změna akcionářské struktury
nebo také zásadní změna politiky státu v podpoře exportního financování. To dnes nedává
firmám našeho typu šanci konkurovat například na ruském
energetickém trhu, který byl
jednou z našich hlavních byznysových oblastí. Novou strukturou jsme se této situaci přizpůsobili. Přestože je ve skupině
nyní více firem, jejich propojení
a provázání činnosti se posílilo
a pro naše okolí budeme čitelnější,“ uvedl spolumajitel Juraj
Surovič.
Cílem skupiny je nyní větší prosazení se na domácím trhu v klasických stavebních dodávkách, v nichž má více než
devadesátiletou tradici i řadu unikátních referencí a kontaktů. „Naše filosofie, že každou stavbu, byť může mít řadu
problémů, dokončíme ke spokojenosti zákazníka, nám přinesla v dnešní době důležité renomé. Opakované zakázky

Slavnostní zahájení stavby rozšíření závodu společnosti Parker-Hannifin v Sadské na Nymbursku se uskutečnilo v květnu. Jde o přístavbu dvou
výrobních hal. Součástí projektu je i překládka a vybudování nových podzemních inženýrských sítí, přemístění zásobníku kapalného dusíku, úprava
komunikací a drobné sadové úpravy.

od náročných privátních klientů českého nebo nadnárodního
typu to dokazují,“ uvedl druhý
z majitelů Rudolf Skaunic.

V celé skupině nadále pracuje kolem tří set kvalifikovaných zaměstnanců a jednotlivé firmy posilují jejich počty

Michal Krzyžanek, výkonný ředitel nové společnosti PSG Construction říká:

Soustředíme se na domácí trh a zakázky
Stavební zakázky
na trhu v České
republice
a Slovensku jsou
hlavní náplní
nově vzniklé
společnosti PSG
Construction.
Jejím úkolem je především upevnění postavení značky PSG
na klíčovém domácím stavebním
trhu. Ten se pro PSG stává segmentem, na nějž míří největší pozornost. O současném postavení společnosti i jejích prioritách
jsme hovořili s výkonným ředitelem a členem představenstva Michalem Krzyžankem.
Jaké priority jste si stanovili?
Chceme především zvýšit povědomí o značce PSG, a to zejména
v nejbližších regionech, v nichž
působíme. Tedy ve Zlínském

a dalších moravských krajích.
Potom i v celé České republice.
Rádi bychom přitom zdůraznili,
že přestože jsme se v posledních
letech velmi orientovali na zahraniční projekty, český stavební trh jsme nikdy neopustili a byli
na něm spolehlivým dodavatelem
staveb. Máme tedy na co navazovat a zákazníci by to měli vědět.
Kterých zakázek si nejvíc ceníte?
Pro nás je důležité, že v duchu této filosofie se podařilo uspět v některých soutěžích v regionu, kde
realizujeme dodávky pro významné obchodní partnery. Ať už je to
Tajmac ZPS, kde se podílíme
na rekonstrukci výrobního areálu
nebo skupina Synot. Pro ni rekonstruujeme horský hotel ve Velkých Karlovicích. Mrzí mě, že
některé další podobně významné
zakázky nám jen těsně v soutěžích
unikly. Na druhou stranu ale příslibem do budoucna je velmi dobrá kvalita našich nabídek.
Máte
dostatek
odborníků
na všech úrovních?
Z hlediska organizačních změn

Michal Krzyžanek

v celé skupině PSG byla pod PSG
Construction převedena část závodů včetně profesionálních pracovníků, kteří jsou odborníky s dlouholetou zkušeností ve stavebnictví
s potřebnými autorizacemi. Zajištěny máme také specializované obory, jako například elektro, hlavní
stavební výroba nebo přidružená
stavební výroba. Viděno touto optikou, odborníky máme. Na druhou
stranu chceme náš tým zkvalitňovat a rozvíjet. To znamená, že ho
budeme doplňovat. V současné době především o přípraváře, nejlépe
do pobočky v Praze.

V jaké kondici se nová společnost nachází?
Máme velmi dobrou schopnost konkurovat firmám po celém Česku díky dlouhodobé
zkušenosti a odbornosti. A také vlastním kapacitám v elektro,
HSV, PSV a synergiím ve skupině PSG, kde máme velmi silnou výrobu železobetonu, prefy, máme schopnosti v energetice
a technologiích.
Výhodou je rovněž dlouhodobá
a stálá spolupráce s dodavateli
ocelových konstrukcí i v dalších
stěžejních stavebních oborech.
Do nich řadím zemní práce, zakládání, sítě, vnitřní instalace
a podobně.
Jaké máte cíle pro letošní a příští rok?
Zvýšit již zmíněné povědomí
o PSG v domácím regionu i v celé republice. Dále chceme zachovat současný lidský potenciál firmy a intenzivně pracovat na jeho
zkvalitnění. A na oplátku chceme udržet a prohloubit „rodinný“
charakter firmy. Vše s jasnými
pravidly a povinnostmi.

na kvalifikovaných stavebních
pozicích jako jsou stavbyvedoucí, projektoví manažeři nebo přípraváři. Skupina uspěla

v několika výběrových řízeních
prestižních firem jakou jsou
Tajmac – ZPS, skupina Synot,
Makro nebo Forschner.

PSG Construction prošlo
certiﬁkačním auditem
Certifikační audit systémů managementu kvality (QMS),
ochrany životního prostředí (EMS) a bezpečnosti práce
(SMS) podle norem ČSN EN
ISO 9001, ČSN EN ISO 14001
a ČSN OHSAS 18001 úspěšně proběhl ve společnosti PSG
Construction počátkem srpna.
Během auditu nebyla certifikačním orgánem identifikována
žádná neshoda a byly popsány
některé příležitosti ke zlepšování. Audit konstatoval, že systém
splňuje požadavky podle příslušných norem a předpoklady
pro další plnění jsou vytvořeny.

Systém je tedy vhodný pro dosahování stanovených cílů.

Audit bezpečnosti informací
Současně probíhá závěrečná fáze přípravy společností PSG – International, PSG Construction a PSG Služby na certifikační audit systému managementu bezpečnosti informací. Ten se uskuteční začátkem října.
U společnosti PSG – International je tento systém certifikován již
od roku 2010, a proto se v tomto případě jedná o recertifikaci. Ostatní dvě společnosti absolvují prvotní dvoustupňovou certifikaci. Jejím cílem je zajistit, aby informace interní i poskytnuté zákazníky,
byly chráněny v každé fázi projektu co nejlépe.
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Haly pro Pegas Nonwovens se předávají
Znojmo V roli generálního
dodavatele akciová společnost
PSG Construction dokončuje ve Znojmě stavbu tří hal, expedice, skladové a výrobní haly
společnosti PEGAS NONWOVENS, předního světového výrobce netkaných textilií.
Základem hal o ploše 12 tisíc
m2 se stal železobetonový prefabrikovaný skelet s ocelovými
střešními vazníky a stěnovým
pláštěm ze sendvičových panelů. Střecha je klasická foliová na trapézovém plechu s vloženou tepelnou izolací. Součástí
díla byly všechny přípojky a instalace inženýrských sítí a také vybudování obslužné komunikace a oplocení. Objekty
si investor postupně přebírá.

Nejdříve šlo o trafostanici s rozvodnou, venkovní přípojky sítí,
zpevněné plochy, komunikace
a retenční a požární nádrž. Potom v pořadí následovaly hlavní objekty, tedy skladová hala a expedice a nakonec hala
výrobní.
„U výrobní haly došlo během
výstavby ke změnám v projekčním řešení, souvisejícím s přípravou haly na instalaci nového typu výrobní linky. Ale
i s tím jsme si museli poradit,
ať už se jednalo o nové podlahy, mostový jeřáb, zemnění nebo změny ve střeše. Tím však
logicky došlo, ve srovnání se
zbytkem stavby, k prodloužení termínu výstavby zhruba
o 14 dnů. O drobných kolizích

Skladovací hala č. 1 s trafostanicí, v pozadí skladovací hala č. 2 se zakladači.

projekčních či realizačních, nepřízni počasí a podobně netřeba
hovořit, s tím se musí počítat,“

říká Jan Láníček, projektový
manažer stavby. K získání této zakázky PSG Construction

pomohly i reference z předchozích staveb pro nadnárodní společnost PEGAS NONWOVENS

v Česku i v Egyptě. Na obou místech vznikly závody na produkci
netkaných textilií, včetně skladů.

Plzeňské Makro rozšířilo zázemí Rekonstrukce výrobního objektu
běží bez přerušení provozu

Plzeň Společnost PSG jako
vyšší dodavatel stavby předala
v září v Plzni přístavbu hypermarketu Makro Delivery, jejímž
investorem je METRO Properties. Stavba, umístěná do zásobovacího dvora, tvořícího provozní

a skladové zázemí obchodního
centra, byla zahájena v dubnu.
Přístavba provozovny Makro –
Distribuce spočívala v obestavění existující haly po třech stranách nižšími halami o rozponu
zhruba 10 metrů. Následně bylo

Vozy Delivery u vyskladňování zboží do provozoven.

provedeno nové opláštění, včetně střešní konstrukce původního
objektu. Stěny jsou z tepelně izolačních panelů ve stejně barevném řešení jako ostatní objekty
Makra. Vyhledávané obchodní
centrum tím rozšíří své zázemí.

Zlín Úvodní etapou začala
ve výrobním areálu společnosti
TAJMAC-ZPS Zlín rekonstrukce části haly H2. Práce probíhají bez přerušení provozu a jejich
součástí jsou vedle oprav šaten
a sprch zaměstnanců a rekonstrukce kanceláří také přeložky
vnějších inženýrských sítí a stavba nového skladu této haly.
Ocelová konstrukce přístavby je
založena na pilotách a železobetonových patkách. Opláštěna je
sendvičovými panely a střešními
panely s hydroizolací. Podlahu
tvoří železobetonová drátkobetonová deska. Součástí zakázky je
také příprava pro osazení dvou
mostových jeřábů.
Smlouva o dílo byla podepsána
v závěru července a v srpnu pak začaly samotné stavební práce a následně bylo předáno celé staveniště.
„Tento typ stavby je samozřejmě
náročnější na organizaci, protože nedaleko, prakticky vedle nás
běží výroba v bezprašném prostředí. Proto je zapotřebí dbát víc
na čistotu a maximální snížení

prašnosti při demontážních i stavebních pracích. Při přeložkách inženýrských sítí dochází
ke spoustě kolizí a k zjištění řady
inženýrských tras a kabelů, které
nejsou v projektové dokumentaci nikde zaznamenány, a o nichž

neví ani sám investor. To práce v už tak velmi napjatém harmonogramu brzdí a komplikuje,”
upozorňuje Radek Divoký, vedoucí zakázky, na jeden z problémů, který stavbaře při jejich práci
nejen zde potkává.

Zahájení zemních prací.

Jak probíhají stavební práce na našich zakázkách se mohli přesvědčit i kolegyně a kolegové z účtáren a oddělení správy majetku, a to při exkurzním „výletě“ na stavbách Pegas Znojmo a UMPRUM Praha.
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PSG patří ke špičce dodavatelů
železobetonových konstrukcí
Akciová společnost
PSG je stabilní
firmou s téměř
45ti letou tradicí
na trhu především
v segmentu
železobetonových
konstrukcí.

dotkly nejméně. To potvrzuje
i místopředseda představenstva
Richard Matějík.

Richard Matějík

Zejména v oblasti staveb občanské vybavenosti, průmyslových
a inženýrských staveb a staveb speciálního určení. Mezi její další důležité doplňkové služby patří především speciální

nákladní doprava, práce autojeřábů, ohýbárna a půjčovna
nářadí, monolitické konstrukce a drobné kompletní stavby
na klíč. Společnosti se organizační změny ve skupině PSG

PSG a.s. je dlouhodobě jedním
z lídrů v oboru. Jaký má další
potenciál?
Momentálně jsme si upevnili čelní místo na trhu v prefabrikovaných a kombinovaných
konstrukcích. A to zejména díky tomu, že jsme v posledních
dvou letech realizovali největší a nejobjemnější stavby v této
oblasti jako je Mondelez Opava, DHL Bor u Tachova, v Maďarsku Bridgestone Tatabanya
nebo MOBIS Mošnov. Velký
podíl na získání těchto prestižních zakázek měla maximální soběstačnost hlavně v oblasti

projekční, dopravní a zejména
montážní.
Na čem nyní pracujete?
Například jde o skelety pro stavby Weltbild Bor u Tachova, DHL
Planá nad Lužnicí, GOODMAN
v Senci, na domácí půdě v Otrokovicích jsou to sklady SYGNUM IMMO a Forschner. Celkový objem těchto konstrukcí činí
téměř čtvrt miliardy korun.
Jak se firmy dotkly organizační
změny ve skupině PSG?
Kromě drobných nepochopení ze
strany našich odběratelů, kterým
jsme ale vše dokázali jednoduše vysvětlit, téměř vůbec. Snažíme se s kolegy vzájemně podpořit
a podle našich možností si pomáhat nejen v rámci zakázek.
Co plánujete do budoucnosti?
Co rozvinout a posílit?
Určitě chceme víc rozvinout obchod s transportním betonem
a k tomu odpovídajícím způsobem dovybavit společnost. V oblasti dopravy plánujeme rozšířit
vozový park speciální dopravy
o další speciály a jeřáb. V oblasti výroby chceme dovybavit prefu novou formovací technikou.
Pro středisko monolitických konstrukcí zase dokoupit alespoň základní množství bednění, aby nebylo odkázáno pouze na dodávky
zvenčí. V neposlední řadě je třeba zlepšit nakládání s majetkem,
který nám byl v rámci změn svěřen, aby byl ve skupině efektivně
využíván a modernizován.

GOODMAN Senec logistické centrum, Slovensko
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PSG Služby poskytují
servis všem ﬁrmám
skupiny
Společností
s úplně novou rolí
ve skupině jsou
PSG Služby.
U ní se soustřeďují veškeré
servisní činnosti. Prioritně jde
o účetnictví, personalistiku,
právní servis, systém integrovaného managementu, komunikaci. O její roli jsme hovořili
s finančním ředitelem Pavlem
Peterkou.
Jaká je struktura společnosti?
Zastřešujeme veškeré servisní
činnosti pro všechny společnosti skupiny, jde tedy o ekonomiku, účtárnu, controlling, oblast
IT, mzdy, personalistiku, legislativní poradenství, propagaci,
reklamu, správu nemovitostí,
správu vozového parku a čerpací stanice. Tedy vše, co další společnosti potřebují k tomu,
aby měly vytvořeno zázemí pro
svůj hlavní byznys.
Teď jste se podíleli na organizačních změnách skupiny. Co
bylo nejtěžší?
Jednou z nejkomplikovanějších věcí bylo rozdělení původní „velké“ společnosti
PSG – International za chodu, a nastavení nových vztahů v rámci skupiny. Museli
jsme zajistit úspěšnou migraci

Pavel Peterka

ekonomických a účetních dat
a převody majetku do nově
vzniklých společností. A to vše
tak, aby to neohrozilo plynulý chod činnosti skupiny. Bylo
to náročné, ale myslím, že dnes
už můžeme říci, že jsme tento
proces zvládli.
Jak vznik PSG Služby pocítí zaměstnanci, zákazníci či
dodavatelé?
Celá filosofie vzniku naší společnosti byla taková, aby interní
zákazníci, tedy společnosti skupiny, ani ti externí, žádnou významnou změnu nepocítili. Dovnitř skupiny to samozřejmě
přineslo racionalizaci nákladů
a pevně věřím, že i lepší servis
pro všechny.
Jak by měla firma fungovat?
Velmi jednoduše - efektivně,
kvalitně a za přiměřenou cenu
poskytovat uvedené služby.

PSG – International prochází proměnou. Cílem je další stabilizace
Vlajkovou lodí
z hlediska obratu
i prestižnosti
zakázek skupiny
PSG byla
dlouhodobě
společnost
PSG - International.
Pod její hlavičkou byly a jsou realizovány zahraniční projekty,
včetně dodávek paroplynových
elektráren v Rusku.
A právě tohoto byznysu se zásadně dotkla změna priorit v exportním financování ze strany
České exportní banky. Bez tohoto podpůrného nástroje není pro
společnost reálné na ruském trhu efektivně konkurovat jiným
zahraničním firmám s různými
typy podpor či kontaktů. Proto jsou změny v organizaci, které reagují na tuto reálnou situaci,
zásadní. Společnost se ale nadále věnuje dalším zahraničním
projektům, a to i v oblasti energetiky. Podrobněji to přibližuje
předseda představenstva Michal
Andrle.

ale pokládám, že se nám podařilo
uvnitř i vně firmy vysvětlit změny
a důvody, které k nim vedly. Zásadní bylo také motivovat kolegy,
aby nabízeli naši práci a soutěžili
s našimi bývalými dodavateli, víc
se seznamovali s podmínkami veřejných výběrových řízení a hledali další příležitosti poté, kdy
jsme o mnohé z nich přišli.

Michal Andrle

Co je v současné době hlavním
byznysem PSG – International?
Klíčové zaměření se nezměnilo,
je to realizace technologických
projektů, stavebních projektů
ve speciálním režimu, kam řadíme NBÚ nebo ČEZ, a zahraniční
projekty. Co se ale změnilo, je jejich rozsah. Nejde již o velké investiční celky se zajištěním financování. Zaměřujeme se na dílčí
provozní soubory a modernizace.
V zahraniční proto musíme intenzivně hledat možnosti uplatnění
v jiných teritoriích.
Které vnitřní změny pokládáte
za nejdůležitější a nejtěžší?
Určitě udržení a zachování odborné způsobilosti v situaci, v níž
jsme se ocitli. Za stejně důležité

Na co sázíte dnes?
Pokračujeme v tom, co jsme začali. Ještě víc ale musíme využít
naše reference nejen v zahraničí,
ale také v Česku, protože konkurenční prostředí je všude náročné.
Pokoušíme se také najít partnery,
s nimiž bychom byli pro budoucí zákazníky zajímavým spojením při realizaci jejich investičních záměrů.

Teplárna Planá nad Lužnicí

Kde vidíte největší potenciál stabilizace a rozvoje?
V dané situaci se zaměřujeme
především na stabilizaci, tedy vyhledání partnerů a nových možností realizace menších technologických projektů. Bez možnosti
zajištění financování pro klienta
je naší největší předností odbornost a zkušenost s řízením velkých investičních projektů v zahraničí i na domácím trhu. Další

možnosti rozvoje nyní hledáme
nejen v energetice, ale i jiných
odvětvích.
U zahraničních projektů vyhodnocujeme možnosti a hlavně rizika na jiných než ruských trzích.
Ruský trh zatím také úplně neopouštíme. Stabilizace a další rozvoj firmy však stojí a padá s jejím
lidským a odborným potenciálem, tedy všemi kolegy ve firmě
a dalších ze skupiny PSG.

Jaké jsou nejdůležitější cíle letošního roku?
Je to stabilizace a hledání nových
příležitostí. Letos musíme úspěšně dokončit menší akce v Teplárně Planá, kde jednáme o další
spolupráci. Byla dokončena realizační projektová dokumentace
na nádrže na řepkový olej pro našeho dlouholetého partnera AVX.
Nyní se připravujeme na výběrové řízení dodavatele nádrže. Dále

samozřejmě stále zajišťujeme garance na všechny realizované
projekty v Ruské federaci a řešíme složitou situaci s nedokončenými investičními akcemi TES
Polyarnaya, TLC Bělyj Rast. Věřím, že letos uspějeme v některé z vypsaných a vytipovaných
soutěží a v příštím roce již budeme moci hovořit o zlepšení ekonomických výsledků i rozvoji
na českém a zahraničním trhu.
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Horský hotel Tatra se už v příštím roce
stane chloubou Moravskoslezských Beskyd
Velké Karlovice Do Velkých Karlovic se bude jezdit
za odpočinkem do kompletně
rekonstruovaného hotelu Tatra.
Ten se stavěl v 50. letech minulého století a nyní probíhá jeho
rekonstrukce a dostavba. Jejím
generálním zhotovitelem je společnost PSG Construction.
Právě díky přestavbě přibude
k hotelu ze severní strany kongresový sál, vetknutý do svahu.
K jeho zpevnění poslouží lyžárna, devítimetrová místnost z monolitu, která tak vytváří oporu
svahu nad objektem. Pod kongresovým sálem, jehož konstrukční část je kombinací monolitického skeletu a ocelové
střešní konstrukce, je umístěno
parkoviště a vstup do hotelu.
K rozšíření služeb přispěje rovněž na jižní straně nově přistavený krytý bazén a rozšíření wellness s vířivkami a saunový svět
spojený se suterénem dnešního objektu. Nad úrovní bazénu je hotelová terasa, navazující

na restauraci s výhledem do malebné krajiny Beskyd.
Pětipatrový objekt projde komplet-

ní rekonstrukcí stavební části včetně všech technologických
rozvodů a zařízení. Práce, jejichž

investorem je společnost Synot
Real Estate ze skupiny Synot, potrvají rok a skončí na jaře 2017.

Cílový stav a cesta k němu.

„Zásadní proměna se dotýká celého hotelu, který byl v provozu do poslední chvíle před zahájením rekonstrukce, a jehož
podoba byla poplatná době,
v níž byl ještě za socialismu postaven. Mimo jiné to znamenalo, že i částečné rekonstrukce
z té doby se často řešily brigádami, nebo byly práce šity velice rychlou, a ne moc technicky zdařilou, jehlou. Z toho pak
vznikly různé stavební perly,
na které jsme při přípravných
a bouracích pracích narazili,“ říká Michal Pohl, projektový manažer zakázky z PSG Construction. Díky tomu se proto řada
věcí ve spolupráci s investorem
předělávala a vymýšlela jinak,
aby výsledek odpovídal jeho
požadavkům na provoz a přitom neznamenal žádný mimořádný finanční dopad. Hledání
množství technických a provozně schopných řešení však ubralo čas určený k realizaci. I s tím
se ale musí dodavatel vyrovnat.

Nové
pracovní
příležitosti
ve skupině
PSG
Společnosti
PSG Služby a.s.,
PSG Construction a.s.
a PSG - International a.s.

hledají vhodné
kandidáty
na pozice:

Odborný
přípravář
(Praha)
Projektový
manažer

Projektový manažer Michal Pohl o rekonstrukci hotelu Tatra říká:

Stavbyvedoucí

Sázím na týmovou práci a korektní spolupráci

Automechanik

Je rekonstrukce rekreačního objektu jiná než u běžných průmyslových objektů? Skrývají se v ní
nějaká úskalí?
Nějaká úskalí jsou ve stavebnictví vždycky, ale realizace jako taková odpovídá stavu objektu. Ten
prošel několika ne úplně zdařilými rekonstrukcemi. Vždy tomu
předchází těžké dilema, zda rekonstruovat nebo zbourat. I přes
snahu všech zainteresovaných
není u tak rozsáhlého projektu
reálné podchytit veškeré skryté
konstrukční a technicky problematické části do důsledků.

Ptám se i proto, že dosud jste pracoval jako hlavní stavbyvedoucí,
a tohle je první stavba, kterou řídíte. Jak novou roli zvládáte?
Roli? (směje se) Popravdě si myslím, že je úplně jedno, jestli jste
dílčí stavbyvedoucí, hlavní stavbyvedoucí, část přípravy nebo projektový manažer zakázky.
Každý musí mít a má svoji zodpovědnost za práci, kterou odvádí.
A to je podle mne důležité vnímat.
Hlavně vůči celkovému úkolu, co
vytváříme a čeho chceme dosáhnout. A to je spokojenost investora a navázání trvalého kontaktu,

který neskončí předáním díla či
uplynutím záruční doby. Proto si
také cením korektní spolupráce se
subdodavateli, která se potvrzuje
tím, že většina z nich s námi spolupracuje opakovaně.
Chci tím říci, že pracovní role možná není až tak podstatná
v rámci týmu lidí, kteří kopou
za stejnou věc. Pokud bych se nemohl spolehnout na kolegy, nedokážu si představit, že bych tuto
práci dělal. Proto jsem velmi rád,
že během působení u PSG jsem
měl vždy štěstí na lidi v týmech,
kteří mi předávali své zkušenosti.

Přesto, v čem jsou hlavní rozdíly?
Časová náročnost, daleko větší sezení v číslech místo běhání po stavbě. Jinak je to o komunikaci, plánování, strategickém
rozhodování a celkovém dotažení všech detailů s dodavateli i Investorem. Vím například,
že je třeba se oprostit od dohadování na stavbě „proč to není hotové“, ale to není tak jednoduché, jak by se zdálo a neustále to
dělám.
A co kopce a terén? Velké Karlovice nejsou zrovna v rovině. Na-

Forschner PTZ rozšiřuje provoz v Napajedlech
Napajedla Práce na stavbě nové výrobní haly, jejímž investorem je otrokovická společnost Forschner PTZ, začaly

PSG a.s. montuje skelet.
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v Napajedlech v červenci a letos
na podzim skončí.
Jde o jednopodlažní objekt kovovýroby s dvoupodlažním

administrativně - sociálním vestavkem. Zastavěná plocha je
téměř pět tisíc metrů čtverečních. Nosnou část haly tvoří

železobetonový montovaný skelet založený na pilotách. Střechu
pak trapézové plechy, parozábrana, tepelná izolace a hydroizolační fólie. Opláštění je ze
sendvičových panelů. Na střeše
jsou osazeny obloukové světlíky k prosvětlení haly a větrání.
„Dodávku zvládneme v požadované kvalitě a termínech.
A to nejen proto, že spolupráce
se seriózními nadnárodními investory je pro nás jednou z priorit podnikání. Tyhle zásady
jsou totiž předpokladem dobrého jména a úspěšného podnikání. Získané zakázky si vážíme
i proto, že je přímo v regionu, kde jsme doma,” uvedl Michal Krzyžanek, výkonný ředitel PSG Construction. Firma
Forschner byla založena v roce 1948 v německém Spaichingenu a věnuje se výrobě elektromechanických komponentů
a kabelových systémů. V současné době má osm závodů
po celém světě, v nichž pracuje
na 2000 zaměstnanců.

víc zima tam přichází také dřív
než jinde...
To máte pravdu. Už teď v létě, kdy jsme jen po dešti kamiony tahali nahoru dvacetitunovým
bagrem, nám je jasné, že při prvním sněhu končí zásobování. Proto se také už začínáme poohlížet
po kvalitních lopatách na sníh...
Okolí stavby neumožňuje žádnou
větší mezideponii, takže logistika
zásobování zabere vždy jednomu
z členů týmu dost času. Věřím
však, že do zimy budeme s HSV
dodávkami z velké části hotovi.
Ale jinak, je tu opravdu krásně!

Našim zaměstnancům nabízíme práci na HPP ve společnosti s dlouholetou tradicí, možnost
profesního vzdělávání a kariérního růstu, 5 týdnů dovolené,
příspěvek na penzijní připojištění a příspěvek na stravování.
V případě zájmu o některou
z pozic, kontaktujte, prosím:
personální útvar v Otrokovicích,
Napajedelská 1552.
Telefon: 576 015 400,
e-mail: votapkova@psg.cz

Prožijte s námi, s Vámi, Váš, náš...

SPORTOVNÍ DEN

Místo:

Šneksport Centrum

Termín:
Čas:

sobota 24. 9. 2016

Smetanova 1788/7, 664 51 Šlapanice u Brna
10.00-19.00 hod.

GPS souřadnice:
49.1581974,16.73044870000001
Odkaz:
http://www.sneksport.cz
Program:

rodinné pětiboje, tenis, nohejbal, beachvolejbal,
šipky, pétanque, kuželky, dětské odpoledne atd.
Občerstvení: formou celodenního rautu
Za skupinu firem PSG
Ing. Michal Krzyžanek
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